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জ্ঞান অর্জননয ধাযাফাহকতা 
দ্বীন ইরানভয ইরভ অর্জননয ক্ষেনে অহধক গুরুত্বূর্জ হফলয়ভূ আনগ 

হখনফা। 

আনগ ভূরধন যো, নয রাব কযায ক্ষেষ্টা - ইরানভয এই ভূরনীহতয আনরানক 

মহি আভযা হেন্তা কহয, তানর ক্ষিখনত াযহ িঃ 

A) হক ু হক ু ভানলু হেযর্াান্নাভী নফ। 

B) হক ু হক ু ভানুল াভহয়ক ভনয়য র্নয র্াান্নানভ মানফ। 

C) ফাকীযা যাহয র্ান্নানত মানফ। ক্ষকউ ক্ষকউ র্ান্নানতয উচ্চস্তনয মানফ, 

ক্ষকউফা অনোকৃত হনম্নস্তনয। 

তাই ফনেনয় আনগ আভানিযনক ক্ষেষ্টা কযনত নফ মানত, 

A] আভযা হেযর্াান্নাভী না ই, তাযয, 

B] আভানিয ক্ষেষ্টা কযনত নফ মানত আভানিযনক হফন্দভুাে ভনয়য র্নয 

র্াান্নানভ না ক্ষমনত য়, 

C] তাযয ক্ষেষ্টা কযনত নফ মানত র্ান্নানতয উচ্চতয স্তনয মায়া মায়। 

তানর ক্ষে ফাই ক্ষে হনেনভহিকযাহর কার্ শুরু কযা মাক… 

A- হেযস্থায়ী বানফ র্াান্নানভ মায়া ক্ষেনক ফাাঁেনত নর, আভানিযনক ভুহরভ 

নত নফ আয ভুহরভ অফস্থায় ভযনত নফ। এয র্নয প্রনয়ার্নিঃ 

রা ইরাা ইল্লাল্লাহু ভুাম্মািুয যরুুল্লা এই ােয ক্ষিয়া মা ইরানভয ক্ষফহক 

পাউনেন। অেজাৎ আহভ কর প্রকায হভেযা ইরা-উায(মা কুযআননয 

হযবালায় তাগুত, Al-Quran 16:36), হভেযা ভাফুি, ইফািানতয হভেযা 

িাফীিায, অনুযনর্য হভেযা িাফীিায, অনুকযনর্য হভেযা িাফীিাযনক অস্বীকায 

কনয, হযতযাগ কনয, ক্ষফ হভেযা ইরানিয ানে হফনযাধ-হফনদ্বল ক্ষালন কনয, 

তানিযনক ঘৃর্াবনয হযতযাগ কযহ । 

আয আল্লায কর নাভ  গুনাফরী, তাাঁয কার্ভূ, তাাঁয ইফািাত, তাাঁয 

হুকুভ-আকানভ তাাঁনক এক  অহদ্বতীয় হননফ অন্তনয, কোয়  কানর্ ক্ষভনন 

হনহি। 
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এখন রা ইরাা অেজ হক?  হক এফং কাযা ক্ষই হভেযা ইরা - এিা না র্াননর 

হক এফ হভেযা ইরানক অস্বীকায কযা মানফ? 

এই হভেযা ইরানিযনক হকবানফ অস্বীকায কযনত নফ? শুধু ভুনখয ভাধযনভ 

অস্বীকায কযাই হক মনেষ্ট? ফগুহর হভেযা ইরানক অস্বীকায কনয, শুধুভাে ক্ষম 

ক্ষকান একহি হভেযা ইরানক অস্বীকায না কযনর, হযতযাগ না কযনর হক 

ভুরভান য়া মানফ? 

এই ফযাাযগুহর প্রেনভই আভানিযনক র্াননত নফ। তা না নর ক্ষতা আভানিয 

ঈভানই প্রনেয ম্মুখীন। 

আফায ইল্লাল্লা অেজ হক? আল্লা ক্ষকান ক্ষকান ক্ষেনে এক  অহদ্বতীয়? 

যফ হননফ আল্লায কার্, ক্ষমগুহরনত হতহন এক  অহদ্বতীয় ক্ষমভনিঃ ৃহষ্ট কযা, 

হযহমক িান, হফি ক্ষেনক উদ্ধায কযা, আইন-প্রর্য়ন, হফোয-পায়ারা, ভৃতুয 

িান ইতযাহি ক্ষেনে ফাস্তফ র্ীফনন হকবানফ আল্লায একত্বফাি ফর্ায় যাখনত 

য়? 

ফাস্তফ র্ীফনন ভানুল হকবানফ আল্লায কার্, তাাঁয নাভ  গুনাফরীনত, তাাঁয 

ইফািানত একত্বফাি হফনযাধী কার্ কযন  ফা হযক কযন ? 

ইফািানতয ক্ষেনে হকবানফ আল্লানক এক  অহদ্বতীয় ভাননত য়? 

ইফািাত’ কানক ফনর? শুধু হক নাভার্-ক্ষযামা এগুহরই ইফািাত? এই 

ফযাাযগুহর আভানিযনক র্াননত নফ। 

ভুাম্মািুয যুরুল্লা ফরনত হক ফঝুায়? যুর কানক ফনর? যুনরয িাহয়ত্ব হক 

হ নরা? 

হতহন হক হক ু জ্ঞান প্রকায র্াহননয়, ফাকীিুকু ক্ষগান যাখনত ানযন? 

অেজননহতক ক্ষেনে, যাস্ট্রীয় আইননয ক্ষেনে, হফোয-পায়ারায ক্ষেনে যুর 

াল্লাল্লাহু আরাইহ য়া াল্লানভয হখাননা আইন-হনয়ভ-হো ক্ষেনক অনয 

ক্ষকান ভাুরুল-ফুহদ্ধর্ীহফ-িাজহননকয ক্ষমভনিঃ এহযনেির-ক্ষেনিা-ভা-ক্ষতুং-

ক্ষরহরন-ক্ষেহরন-আব্রাাভ হরংকন হকংফা এ র্াতীয় আনযা অনননকয হখাননা 

আইন-হনয়ভ-হো-ভতািজ ফা আইহিরহর্নক উত্তভ ভনন কযনর, ক্ষগুহরয 
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প্রোয-প্রায ফা প্রহতষ্ঠা-প্রনয়াগ কযনর, ক্ষগুহর হিনয় হনর্ ক্ষি-ভার্-

হযফাযনক হযোহরত কযনত োইনর হক নফীনক উত্তভ আিজ ভানা য়? ক্ষ 

ক্ষেনে হক ভুরভান োকা মায়? 

ইফািানতয ক্ষেনে নফীয ুন্নানতয ফাইনয হগনয় হফিয়ানত হরপ্ত নর হকবানফ 

ক্ষিা স্বহফনযাহধতা য়? এই ফযাাযগুহর আভানিযনক র্াননত নফ। 

ইরানভয ২য় স্তম্ভ,নাভানর্য ক্ষমবানফ হক ু ূফজতজ আন , ক্ষমগুহরয ক্ষমনকান 

একহি ারন না কযনর নাভার্ আিায় য়না, ক্ষমভনিঃ মু কযা হকংফা যীয 

হফে োকা; ক্ষবানফ রা ইরাা ইল্লাল্লা এয ক্ষকান ূফজতজ হক আন ? ক্ষগুহর 

হক হক? 

হিক ক্ষমবানফ ক্ষকান ক্ষকান কার্ কযনর ম ু নষ্ট য়, নাভার্ নষ্ট য়, ুনযায় 

নতুনবানফ মু কযনত য়, নাভার্ আিায় কযনত য়; ক্ষবানফ হক হক কার্ 

কযনর ঈভান নষ্ট নয় মায়(হি, এিা য়, মহি ক্ষকাননা ক্ষেনে আহন না ক্ষর্নন 

োনকন, ভযা নাই, এখন আহন র্াননন, আল্লা কফুর  র্ করুন)? 

ঈভান নষ্টকাযী কানর্য ভনধয ফড় হযক, ফড় কুপয, ফড় হনপাকী হক হক কানর্ 

য়? 

হকবানফ আভানিয ভানর্ ভানুল না ক্ষর্ননই এফ কানর্ র্হড়ত নি? 

এ াড়া হযদ্দা ফা দ্বীন ক্ষেনক ক্ষফয নয় মায়ায কাযর্ভূ আভানিযনক র্াননত 

নফ মানত আভযা ইরাভ গ্রন কযায য আফায কাহপয-ভুযতানি হযর্ত না 

ই। 

এযকভ ক্ষমফ জ্ঞাননয উয হনবজয কনয আভানিয ভুরভান োকা হকংফা না 

োকা – এফ জ্ঞান নি ফনেনয় ক্ষভৌহরক জ্ঞান। এই ফযাাযগুহর আভানিযনক 

ফনেনয় আনগ, ফনেনয় গুরুত্ব কানয, ফনেনয় ক্ষফী ভয় হননয় অধযয়ন 

কযা উহেত, আনরভনিয কা  ক্ষেনক খুাঁহিনয় খুাঁহিনয় ক্ষর্নন ক্ষনয়া ইরানভয প্রেভ 

পযর্, কাযর্ হযষ্কায, এগুরা না র্াননর আভযা কখন আভানিয র্াান্নানভ 

মায়ায কনপাযনভন কনপাযভ কযরাভ তা হননর্ র্ানফ না, আয আভানিয 

াযা র্ীফনন কযা ারাত, াভ, ারার র্ীহফকা, হতা-ভাতা  হযফায-

হযর্ননয ানে উত্তভ ফযাফায ফই একিা ক্ষযাল্টীন আউিুি হিনফ। 
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এখন ক্ষকান আনরভ াযা-র্ীফনন কখননা এফ ক্ষভৌহরক ফযাানয আনরােনা না 

কনয োকনর, তানক হর্নজ্ঞ কযা উহেৎ - ক্ষকন হতহন আভানিযনক এফ 

গুরুত্বূর্জ জ্ঞান ক্ষেনক এতহিন িনূয ক্ষযনখন ন? 

আভানিযনক এফ হফলয় না র্াহননয় আভানিযনক হফি-ীভায় ক্ষপনর 

ক্ষযনখন ন? 

B- াভহয়ক ভনয়য র্নয র্াান্নানভ মায়া ক্ষেনক ফাাঁেনত নর আভানিযনক, 

উনয উনল্লহখত হফলয়ভূ ফাস্তফায়ন কযায য (এতেনর্ আনায কভননন্স 

আনানক ক্ষগুরা র্ানায গুরুত্ব কত ক্ষফহ তা য়ত ক্ষফ বানরাবানফই ইহিত 

হিনি, এিা স্বাবাহফক, তাই মতদ্রুত ম্ভফ ক্ষগুরায ফযাানয আনায মা 

র্ানায িযকায তা ক্ষর্নন হনন আয ফাস্তফায়ন করুন) আভানিযনকিঃ 

(1) অনযানয কর াযাভ এফং কহফযা গুনা ক্ষেনক ক্ষফাঁনে োকনত নফ। ক্ষমভনিঃ 

ুি ক্ষিয়া ক্ষনয়া, ুনিয ক্ষরখক য়া ফা ােী য়া ইতযাহি। 

এখন এ যকভ কহফযা গুনাগুনরা হক হক? - তা আভানিযনক র্াননত নফ? 

ফাস্তনফ হকবানফ ভানুল এফ গুনান হরপ্ত নি? তা র্াননত নফ। ক্ষমভনিঃ 

ুনিয ক্ষেনে ুি হবহত্তক ক্ষরান ক্ষনয়া, ক্ষরান ক্ষিয়া, হপক্সি হিনাহর্ি যাখা, ুি 

হবহত্তক ফযাংনক োকুযী কযা ইতযাহি ফযাাযভূ। 

(2) কর পযর্-য়াহর্ফভূ ারন কযনত নফ। তাই হক হক কার্ একর্ন 

ভুহরনভয উয ফযহগগতবানফ পযর্ আয হক হক কার্ াভহষ্টকবানফ পযর্, তা 

র্াননত নফ। ক্ষমভনিঃ ইরভ অর্জন, নাভার্ প্রহতষ্ঠা, মাকাত প্রিান, ক্ষযামা াধনা, 

িায়াত, অনযনক  হননর্নক ইরানভয েযাোযনি হিক কানর্য আনি আয 

ইরানভয েযাোনিজ বুর কানর্ হননলধ, হর্াি হকংফা াহযফাহযক-াভাহর্ক ক্ষম 

ফ িাহয়ত্ব আভানিয উয পযর্ ইতযাহি। 

ক্ষতা এই মজানয় ক্ষকান ক্ষকান হফলনয় ইরভ অর্জন পযর্? তা নরািঃ 

فإنه جيب على كل مسلم معرفة ما حيتاج إليه يف دينه، كالطهارة، والصالة، والصيام. 
وجيب على من له مال معرفة ما جيب عليه يف ماله من زكاة ونفقة، وحج وجهاد. 
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كل من يبيع ويشرتي أن يتعلم ما حيل وحيرم من البيوع )انظر رسالة   وكذلك جيب على
 )شرح حديث أيب الدرداء للحافظ بن رجب، ضمن جمموع رسائله -ورثة األنبياء،

হনশ্চয়ই প্রতযনক ভুহরনভয উয দ্বীননয ঐ কর ফযাানয জ্ঞান অর্জন পযর্ – 

ক্ষমগুহর তায প্রনয়ার্ন। ক্ষমভনিঃ হফেতা, নাভার্, ক্ষযামা। 

আয মায ম্পি আন  তায র্নয ঐ জ্ঞান অর্জন পযর্ মা ঐ ম্পনিয কাযনর্ 

তায উয িাহয়ত্ব ফতজায় ক্ষমভনিঃ মাকাত, িকা, জ্জ্ব এফং হর্াি। 

এ কাযনর্ মাযা ক্ষফো-ক্ষকনা কনযন, তানিয র্নয ক্রয়-হফক্রনয় ারার-াযাভ 

হো কযা পযর্। ... (নিখুন ভার্ভুউয যাাইর, ৃিঃ ২২-২৩, অধযায়িঃ 

য়াযাাতুর আহিয়া, াযহু াহি আহফ িাযিা) 

এফ ক্ষেনে কতিুকু ইরভ অর্জন পযর্, ক্ষ ফযাানয হফখযাত তানফয়ী আব্দুল্লা 

ইফনন ভুফাযাক যভতুল্লাহ আরাইহনক এই প্রে হর্নজ্ঞ কযনর হতহন ফনরন, 

“ক্ষকান ফযহগয ম্পি না োকনর তায উয মাকাত ম্পহকজত জ্ঞান অর্জন 

পযর্ নয়। অতিঃয হতহন ফনরন, মখন তায একত হিযাভ নফ তখন তায 

র্নয এয হাফ যাখা পযর্ মানত মাকানতয হাফ কযনত ানয।” (ক্ষিখুন 

ভার্ভুউয যাাইর, ৃিঃ ২২-২৩, অধযায়িঃ য়াযাাতুর আহিয়া, াযহু াহি 

আহফ িাযিা) 

C- র্ান্নানতয উচ্চতয স্তনয ক্ষমনত নরিঃ 

উনয উনল্লহখত উবয় হফলয়ভূ ফাস্তফায়ন কযায য - আভানিযনক অনযানয 

নপর ইফািাত ভূ ক্ষমভনিঃ কুযআন হতরায়াত, হর্হকয, নপর ক্ষযামা, নপর 

নাভার্ভূ আিায়, িান-িকা ইতযাহি ফযাানয অননক ক্ষফী ভননমাগী নত 

নফ। 

ফাস্তনফ ক্ষিখা মায়, আভযা ফাই “াভহয়ক ভনয়য র্নয র্াান্নানভ না মায়া” 

এফং “র্ান্নানতয উচ্চতয স্তনয মায়ায” র্নয প্রনয়ার্নীয় ইরভ হননয় ভাফযস্ত 

হকন্তু “হেযস্থায়ী র্াান্নাভী য়া ক্ষেনক ফাাঁোয ইরভ” হননয় ক্ষকান হেন্তা ক্ষনই। 
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ুনযা ফযাাযহি াধাযর্ ভুরভাননিয হন ক অফনরা আয কানযা কানযা 

ইভাভহত াযাননায বয়, কানযা তয ক্ষগান কযা এফং আনযা অনননকয িুহনয়ায 

ম্পনিয ক্ষরাব -  াড়া আয হক ু না। 

আল্লা ুফানাহু য়া তায়ারাই বানরা র্াননন। 

আয আভানিয এই িুযাফস্থািা অফযই আভানিযই ফিরানত নফ, শুধু িযকায 

আল্লায ানে ততা। 


